
 

 

Informacja  

z wyników kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców  

informacji o cenach towarów i usług  

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w I półroczu 2021r. przeprowadził 

108 kontroli, w trakcie których sprawdzono 10.614 produktów między innymi w zakresie 

prawidłowości  przekazywania konsumentom  informacji o cenach towarów i usług. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 41 placówkach, co stanowiło 38% podmiotów 

skontrolowanych.  

Uchybienia polegały na: 

 nieprzestrzeganiu przepisów o uwidacznianiu cen dla 908 produktów w 35 placówkach, 

 posługiwaniu się urządzeniami pomiarowymi z nieaktualnymi cechami legalizacji  

w 7 placówkach, 

 oferowaniu 1 produktu po upływie daty minimalnej trwałości w 1 placówce, 

 nieprawidłowym wystawieniu paragonów w 3 placówkach. 

 

Sposób uwidocznienia cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych oceniono zarówno 

w miejscu sprzedaży detalicznej jak i świadczenia usług. 

W miejscu sprzedaży detalicznej: 

• w 97 placówkach handlowych dla 10.604 produktów sprawdzono w jaki sposób 

przedsiębiorcy informują konsumentów o wysokości stosowanych cen. Ustalono, że w 62 

podmiotach przy 9.696 produktach ceny uwidocznione były w miejscach 

ogólnodostępnych i dobrze widocznych dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio 

przy towarze lub w jego bliskości. Natomiast w 35 placówkach przy 908 produktach 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie uwidocznienia informacji o cenach towarów, 

w tym w:  

 -   3 placówkach na 128 produktach nie podano ceny w ogóle, 

 - 29 placówkach dla 796 produktów nie uwidoczniono cen jednostkowych, 

 -   6 placówkach dla 45 produktów ceny jednostkowe były błędnie wyliczone, 

• uwidocznione ceny jednostkowe dotyczyły odpowiednio ceny za litr, kilogram lub sztukę. 

Kontrolowani przedsiębiorcy nie stosowali praktyk polegających na podawaniu cen 

jednostkowych produktów, w szczególności podobnych, wyeksponowanych obok siebie, raz  

w przeliczeniu na 100 g, a raz na 1 kg, co utrudniałoby konsumentom porównanie cen. 

 

W miejscu świadczenia usług: 

• w 11 zakładach usługowych świadczących usługi krawieckie, kosmetyczne, fryzjerskie, 

mycia samochodów, gastronomiczne i hotelarskie ceny usług uwidoczniono w cennikach 

znajdujących się w miejscach ogólnodostępnych i dobrze widocznych dla konsumentów. 

Również w sposób prawidłowy uwidoczniono ceny 10 partii napojów alkoholowych  

i bezalkoholowych ocenianych w kontrolowanej placówce gastronomicznej, 

• ceny za usługi podawane były wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi, 
 

• ceny za wykonane usługi obejmowały wartość materiałów i towarów niezbędnych do jej 

realizacji. 

 

 



 

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie uwidaczniania cen wydano 

29 decyzji administracyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 09.05.2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178), nakładających na 

przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej wysokości 20.200,00 zł.  

 

 

W 99 placówkach, dokonano porównania zgodności cen uwidocznionych w miejscu 

sprzedaży detalicznej z cenami zakodowanymi w kasie dla 2.414 produktów.  Ustalono, że 

ceny  uwidocznione przy towarach były tożsame z cenami wpisanymi do pamięci kas 

rejestrujących. 

W 55 placówkach detalicznych dokonano zakupów kontrolnych, w trakcie których 

sprawdzono prawidłowość pobranych należności. Stwierdzono, że należności za dokonane 

zakupy zostały pobrane prawidłowo, a wartości cen towarów oferowanych „na wagę” 

wyliczone zostały według masy netto, tj. bez wagi opakowania. W jednej placówce 

gastronomicznej sprawdzono również zgodność zamówienia z realizacją. Nieprawidłowości w 

zakresie realizacji zamówień nie stwierdzono. W placówce gastronomicznej nie stwierdzono 

także dopisania do rachunku nienależnych kwot (np. napiwków). 

 

W 2 placówkach oferowano produkty w cenach promocyjnych uwidocznionych  

w materiałach reklamowych. Ceny 53 produktów objętych promocją podane  

w gazetkach reklamowych były zgodne z cenami uwidocznionymi w miejscu sprzedaży. 

Pozostałe placówki nie posiadały produktów objętych promocją oraz ujętych w materiałach 

reklamowych. 

 

Ponadto w 7 placówkach przy odważaniu towarów, między innymi pochodzących  

z zakupów kontrolnych, posługiwano się wagami z nieaktualnymi cechami legalizacji.  

Osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczenia z art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) ukarano 6 mandatami karnymi 

na łączną kwotę 900,00 zł. W 1 placówce odstąpiono od ukarania przedsiębiorcy mandatem 

stosując art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 

r. poz. 162) - „Prawo do popełnienia błędu” z uwagi na fakt, że przedsiębiorca prowadził 

działalność krócej niż 12 miesięcy. W toku kontroli postawiono żądania organizacyjno-

porządkowe dotyczące doprowadzenia wag do stanu zgodnego z prawem. 

Wszyscy przedsiębiorcy zalegalizowali wagi w trakcie kontroli lub po jej zakończeniu, 

przesyłając dokumenty potwierdzające podjęte działanie.  

 

  W 1 kontrolowanym sklepie stwierdzono oferowanie konsumentom wyrobu 

cukierniczego 100 dni po upływie daty minimalnej trwałości. W związku z powyższym 

wydano decyzję wycofującą produkt ze sprzedaży  na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1706) oraz nałożono na osobę 

odpowiedzialną za popełnienie wykroczenia mandat karny na postawie art. 100 ust. 1 pkt 1  

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 2021), na kwotę 100,00 zł. 

 

  W przypadku 3 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowo wystawione paragony,  

w związku z powyższym  skierowano informacje do właściwych terenowo Urzędów 

Skarbowych. 


